
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1983/1247  رقم الطلب

   4/23/1983  تاريخ الطلب

   1247  رقم البراءة

   liquid detergent composition  اسم األختراع

   محلوالت تنظيف سائلة ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

Pourable , fluid, non sedimenting, laundry detergent 

composition, comprising water, surfactant, builder, a surfactant 

desolubilising electrolyte and, optionally , the usual minor 

ingredients, consist essentially of: at least one predominantly 

aqueous liquid phase which is separable into a distinct layer by 

centrifuging the composition at 800 times normal earth gravity 

at 25 c for 17 hours, and which contains at least part of the 

electrolyte and less than 75% by weight, preferably less than 

10% by weight, of the surfactant, and one or more other phases 

which together contain at least part of the builder as solid 

particles dipersed in the compsotion and at least part of the 

surfactant, preferably either as a network of solid surfactant, 

hydrate, or as a “G” phase liquid crystal which may be 

associated with an “L” phase, micellar solution.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

تنظيفي للغسل، ال يرسبه سائل يقابل الصب، يتضمن ماء وسائال ( مركب) محلول 

ومادة مساعدة ومركبا منحال كهربائيا، للحد من انحاللية السائل المكثفة  مكثفا

على االقل طور سائل : المقومات الصغرى العادية، المتمثلة اساسا في واختياريا،

اضعاف الجاذبية  088المركب بـ .... الى طبقة متميزة عندما  ائي خاصة ينفصمم

ساعة، ويتضمن جزء على االقل من  77مئوية خالل  درجة 52االرضية في حرارة 

وزنا من السائل % 78واالحسن  %75 المركب المنحل كهربائيا وعلى االقل

القل من المادة ا المكثف، وطورا او عدة اطوار اخرى تتضمن معا جزء على

السائل  المساعدة في شكل جزئيات صلبة موزعه في المركب وجزء على االقل من

 من ”G“ صلب او طور سائل متبلر... المكثف واالفضل في شكل شبكة سائل مكثفة 

   . ”L“ شانه ان يشرك مع محلول انفصاني

   UNITED KINGDOM  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى



 

 األسبقية

  بيانات األسبقية
8219227 AT 02/07/1982 IN UNITED KINGDOM 

8236664 AT 23/12/1982 IN UNITED KINGDOM   

 

 المالك

   البريت اند ويلسون ليمتد ( عربى)اسم المالك 

 ( عربى)العنوان 
البريت اند ويلسون هاوس هاجلي رود وست اولد بورى وارلي وست ميدالندز 

   انجلترا

   ( عربى)النشاط 

   Albright & Wilson Limited ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
Albright & Wilson House Hagley Road West Oldbury Warley 

West Midlands England   

   ( التينى)النشاط 

   ادوارد تانستال ميسينجر ( عربى)اسم المالك 

   رامزى هاوس كاميرتون ووركينغتون كامبريا انجلترا ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Edward Tunstall Messenger ( التينى)اسم المالك 

   Ramsey House Camerton Workington Cumbria / England ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   بريان جون اكريد ( عربى)اسم المالك 

   كروس لين وايتهافن كامبريا انجلترا 12 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Brian John Akred ( التينى)اسم المالك 

   Cross Lane Whitehaven Cumbria / England ,12 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   وليام جون نيكلسون ( عربى)اسم المالك 

   ايلرز رود برانستي وايتهافن انجلترا 24 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   William John Nicholson ( التينى)اسم المالك 

   Earls Road Bransty Whitehaven Cumbria / England ,24 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 



 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   078208/77707ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   بريان جون اكريد ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Brian John Akred ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   ادوارد تانستال ميسينجر ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Edward Tunstall Messenger ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   وليام جون نيكلسون ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   William John Nicholson ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


